
Zondagsbrief 
De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar 

zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, 
Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. 

De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl  onder "Actueel". 

 

Kerkdiensten vandaag 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. Alie Gierveld, Kamperfoelie-

straat 19. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar. 

Protestants interkerkelijke dienst in de 

Twentse Sproake. 

Organist: Jan Haverdings. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

 

Kerkdiensten volgende week (12 augustus) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Koetsveld. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 

5 augustus Lianne Maatman Mia Ring 

 

Aangepaste openingstijden Drukkerij Knoef 

In de periode van 6 t/m 24 augustus is Drukkerij Knoef alleen 

's morgens van 9.00 - 12.00 uur geopend. 

Autodienst 

Van 3-25 augustus kunt u Albert Noppers bellen voor de auto-

dienst: tel. 2662592. 

Nieuwe mailadressen dominees en koster 

Vanwege de professionaliteit van onze kerkelijke gemeente 

bereikt u de dominees en koster voortaan via een nieuw mail-

adres: 

 

Dominee Johan Meijer:  ds.johan.meijer@pgborne.nl 

Dominee Gerco Veening:  ds.gerco.veening@pgborne.nl 

Koster Marianne Schpper: koster@pgborne.nl 

 

Wilt u dit mailadres in uw computer/telefoon zetten en het 

oude mailadres laten vervallen? Overigens komen berichten 

via het oude mailadres wel bij de betreffende personen terecht. 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk 

Lector: Lenze Vondeling 

Koster: Marianne Schipper  

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: lied 217 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Kyriegebed met kyrie 1 

Loflied: lied 146a: 1, 2 en 3 

Gebed om de Geest  

Moment met de kinderen 

Lied: Over licht 

Lezing: Deuteronomium 10: 12-21 

Zingen: lied 685 

Lezing: Marcus 7: 1-23 

Lied 848 

Preek 

Lied 841: 1, 2 en 4 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: zomerpsalm (melodie van psalm 89): 

 

Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron 

waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon. 

Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde, 

getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden.  

De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven,  

als mens, die lied en licht en zomer door wil geven.  

 

U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit 

in kleuren, duizendvoud als aan een droom ontgroeid. 

U wordt geprezen door de wolken en de winden.  

Door vis en klein insect en witte akkerwinde. 

Zij spellen uw bestaan in woordeloos belijden,  

U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide.  

 

Zegen met Amen 2 

Uit de gemeente 

Mevr. Huiskes, Wetering 3 te Hertme, is opgenomen in het 

Sint Elizabeth te Delden. 

 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We ho-

ren het graag.  

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, johanmeijer@planet.nl en 

ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, gjaveening@hetnet.nl.  
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